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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (8) كتاب الطهارة -الموطأ شرح: 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
ييىا محمىد وعلى   لىح وصىحبح والصالة والسالم على  أشىرا ابيايىاا والمرسىلين، يا ،الحمد هلل رب العالمين

 معين.أج
 جزه عيا خير الجزاا.او  ،اللهم اغفر لشيخيا
 : -رحمح هللا تعال -قال اإلمام يحي  

 المستحاضة :باب
: قالى  أيهىا قالى  -صىل  هللا عليىح وسىلم-عن مالك عن هشام ان عروة عن أايح عن عائشة زوج الياي 

صىل  هللا عليىح -سىول هللا فقىال لهىا ر  ،طهىر افىأد ا الصىالة: يىا رسىول هللا إيىي   أفاطمة اي  أاي حاىي 
 فاغسىليفىذذا ذهىب قىدرها  ،الصىالة يفىاتركفىذذا أقالى  الحيضىة  ،بالحيضة  وليس ،عرق  ذلكإيما )): -وسلم

 وصلي((. ،الدم عيك  
 كايى  امىرأة أن -صل  هللا عليح وسلم- الياي زوج سلمة أم عن يسار ان سليمان عن يافع عن مالك عن

صىل  هللا - هللا رسىول سىلمة أم لهىا فاسىتفت  ،-صىل  هللا عليىح وسىلم- هللا رسول عهد في الدماا تهراق
 الىذ  يصىياها أن قاى  الشىهر مىن تحيضىهن كايى  التىي وابيىام الليىالي عىدد إلى  لتيظر)) :فقال -عليح وسلم

 ((.لتصلي ثم ،اثوب لتستثفر ثم ،فلتغتس  ذلك خلف  فذذا ،الشهر من ذلك قدر الصالة فلتترك ،أصااها
 كايى  التىي جحى  ايى  زييىب رأ  أيهىا سىلمة أاىي ايى  زييب عن أايح عن عروة ان هشام عن مالك عن
 .وتصلي تغتس  فكاي  ،تستحاض وكاي  ،عوا ان الرحمن عاد تح 
 سىعيد إلى  أرساله أسلم ان وزيد ،حكيم ان القعقا  أن الرحمن عاد ان بكر أاي مول  سمي عن مالك عن
 فىذن ،صىالة لكى  وتتوضىأ ،طهىر إلى  طهر من تغتس " :فقال ؟اضةالمستح تغتس  كيف يسألح المسيب ان

 ".استثفر  الدم غلاها
 ثىم ،اواحىدً  غسىاًل  تغتسى  أن إ  المستحاضىة على  لىي : "قىال أيىح أايح عن عروة ان هشام عن مالك عن

 ".صالة لك  ذلك بعد تتوضأ
 أقصى  الغى  إذا اليفسىاا كىذلكو  ،يصىياها أن لزوجهىا أن صل  إذا المستحاضة أن عيديا ابمر :مالك قال
يما ،زوجها يصياها فذيح ذلك بعد الدم رأ  فذن ،الدم اليساا يمسك ما  .المستحاضة بميزلة هي وا 
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 إلىي سىمع  مىا أحىب وهىو ،أايىح عىن عىروة اىن هشام حديث عل  المستحاضة في عيديا ابمر" :مالك قال
 ".ذلك في

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،لى عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك ع ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 المستحاضة :باب
اساتمر  :ت المارأة أي: استحيضاي وقاال الجاوهر  ،بن سيدةاكما قال  ،دم حيضتها المستحاضة هي التي ال يرقأ

 ت العادة.عليها الدم في غير وق نزليفالمستحاضة هي التي  ،بها الدم بعد أيامها
واالستحاضة جريانه  ،: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغهايقول األزهري 
فااي االستحاضااة  باان ساايدةااألزهااري نقاام عاان  ،الاارحم دون قعااره أدنااىيساايم ماان عاار  فااي  ،فااي غياار أوانااه

 .بها الدم بعد أيامها استمررأة أي : استحيضت الموالجوهري يقول ،والمستحاضة التي ال يرقأ دم حيضتها
واالستحاضااة  ،: الحاايض جريااان دم الماارأة فااي أوقااات معلومااة يرخيااه قعاار الاارحم بعااد بلوغهاااواألزهااري يقااول

مان المتقادمين  أن هؤالء ، تالحظون النقم معيسيم من عر  في أدنى الرحم دون قعره ،جريانه في غير أوانه
المتأخرون من أهم اللغاة  ،ألن المتأخرين تأثروا باالصطالحات والمذاهب ؛العناية بهموتنبغي  ،من أهم اللغة

فاذذا  ،وهاذا مساا م تختلاف فيهاا الماذاهب ،فاي كتابهم اأثار   همفتجدون لماذاهب ،تأثروا بالمذاهب األصلية والفرعية
 ،قاديلاه أثار أو الع ماة فاي اللغاة تجاد أن الماذهب الفقهايذهبت إلى كتاب متأخر لتبحا  عان معناى هاذه الكل

ن كانااات محساااوبة -وكثيااار مااان طاااالب العلااام عناااايتهم بكتاااب  ،فااااألولى بطالاااب العلااام أن يعناااي بالمتقااادمين وا 
كثياار مان ااخااوان يرجااع فاي تعريااف االصااطالحات  ،إال أنهااا تخاادم ماذاهب بعينهااا -ومعادودة ماان كتااب اللغاة

إذا أراد  ،اينبغاي أن يكاون متجارد  والباحا   ،هاذا يخادم غرياب الفقاه الشاافعي ،الفقيه إلى المصباح المنير مثال  
ليتبااين لااه هااذه  ؛أو يجمااع بااين كتااب تجمااع المااذاهب كلهااا ،يبحثهااا ماان كتاااب متجاارد أن يبحاا  أصاام المسااألة

وجاادت أثاار المااذهب فااي  ،مااثال   ي وذهباات إلااى المطاارز  ،لااو أردت تعريااف الخماار مااثال   كألنااالمااؤثرة؛ الفاارو  
ن عرفتااه ماان كتااب ماان الطاار  ،تعريااف الخماار نازعااك  ،ة فااي حقيقااة األمااريااالحنف ي يختلااف مااعخاار الااذاآل وا 

ع إليااه كتاااب جاار وماان خياار مااا يلااك، وهااو األولااى  ،فذمااا أن تااذهب إلااى كتااب المتقاادمين ،الحنفااي فااي التعريااف
 من كتب المتأخرين. ، أولىفيه فهو أولى الجوهري في صحاحه على أوهام ،ألزهري لتهذيب اللغة 

صىىل  هللا عليىىح -ام اىىن عىىروة عىىن أايىىح عىىن عائشىىة زوج الياىىي حىىدثيي يحيىى  عىىن مالىىك عىىن هشىى" :يقااول
ال ينقطع  :أي "يا رسول هللا إيي   أطهر" القرشية األسدية "قال  فاطمة اي ا أاي حاي  :أيها قال  -وسلم

 ،ضت سبع سانينيألن منهن من استح ؛سنتين ،ولو مك  سنة ،يعني حتى ينقطع ؟"الصالة فأد أ"عنها الدم 
ونازول الادم نااقض  ،والصاالة يطلاب لهاا الطهاارة عليهاا أن تصالي أشكم ،ةيلة هذا المدة الطو فهم تدع الصال

ا ؟ فقال لهىد  الصالةأف"أ :فسألت ،أشكم عليها هذا ،بم تحرم عليها ،والحا ض ممنوعة من الصالة ،للطهارة
يعناي علاى  ((يضىةوليسى  بالح))فاي أدناى الارحم  "((عىرق  ذلىكإيما )): -صل  هللا عليح وسلم-رسول هللا 
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فىذذا  -التاي تمناع مان الصايام والصاالة-عرق ولىي  بالحيضىة  ذلكإيما )) انزيف  الناس اليوم يسمونه  اصطالح
ولااذا  ؛أو أن تصاالي وقاات حيضااها ،تصااومض أن  فيحاارم علااى الحااا ،اوجوب اا ((تركي الصىىالةاأقالىى  الحيضىىة فىى
 .": "وال يصحان منها بم يحرمانيقول أهم العلم

 ،نعام ،قادرها مان الوقات ((غسىلي عيىك الىدم وصىليافىذذا ذهىب قىدرها ف ،تركي الصىالةا  الحيضىة فىفذذا أقالى))
إذا  ،فاي وقات معلاوم مان الشاهر أياامفاذذا كانات عادتهاا سابعة  ،يعني قادر ماا كانات تحايض قبام االستحاضاة

 .فيه جاء هذا الوقت تترك الصالة
 ،ن المستحاضاة تعمام بالعاادةإ :ذا يحتج باه مان يقاولوه ،لم يتغير اولو كان لون الدم واحد  أنه ومقتضى هذا 

بالوقات  إماا ؟الحيضاة كياف تعار  الحيضاة أقبلاتإذا  ((فاذذا أقبلات))يقاول: ألناه  ؛ر إلى الدمظوال تن ،بعادتها
جماع وبكام منهماا قاال  ،وجااء ماا يادل علاى التميياز ،وجااء ماا يادل علاى الوقات ،الرا حاةلون و بال ،أو بالتمييز
 من األ مة.

لام  ولاو ،بعاد االغتساال مان هاذه العاادة المقادرة ((غسىلي عيىك الىدم وصىلياف))نهاا أي زم ((هار فذذا ذهىب قىد))
 .خرآيتحدد لها أول وال 

عن يافع عىن سىليمان اىن يسىار عىن أم سىلمة زوج  لكاوحدثيي عن م" :يقول ،ونرى في الحدي  الذي يليه
هي فاطمة بنت أبي حبيش التي فاي الحادي   :تيانيقال أيوب السخ أن امرأة" -صل  هللا عليح وسلم-الياي 
 ."هراق الدمااأن امرأة كاي  ت"القصة واحدة  ،السابق
: عن سليمان بن يساار عان أم هنا يقول ،أخبره عن أم سلمة اللي  وغيره عن سليمان بن يسار أن رجال  روى 

أم سالمة فهاو علاى أخباره عان  عنادنا أن رجاال   ، يكاون وروى الليا  عان ساليمان بان يساار راوياه ،سلمة مباشرة
 منقطع.هذا 

د والنساا ي بأساانيد علاى شار  واه مالاك والشاافعي وأحماد أباو داو ر  ،: حادي  صاحي قال النووي في الخالصاة
ومارة بغيار  ،، وال يمناع أن يكاون ساليمان رواه بواساطة مارةلم يلتفات الناووي إلاى رواياة الليا ف ،البخاري ومسلم

ثااام أبهااام الواساااطة فاااي  ،ه إال بواساااطةالاااذي يقااادح إذا لااام يااارو  ،بغيااار واساااطةومااارة بالواساااطة مااارة رواه  ،واسااطة
ثاام  ،أو رواه بواسااطة ،لكاان إذا روى الخباار بغياار واسااطة ،يااؤثر ،هااذا يضاار ،خاارآوأسااقطها فااي طريااق  ،طريااق

وكونااه يااذكر الواسااطة  ،فكونااه يسااقو الواسااطة ال بااأس ،العلااو مطلااوب ،تيساار لااه أن يصاام إليااه بغياار واسااطة
أن  ،فاي مثام هاذا طاردبحكام محكام يألناه ال  ؛ذلكوهذا إذا غلب على الظن  ،ال بأس اويسقطها أحيان   ،ان  أحيا

إذا دلت القرا ن على أنه رواه بغير واسطة كما استروح إليه الناووي فاي  ،بدون واسطة وأ رواه بواسطةسليمان 
 أدرك أم سلمة.يمان سل، : ممكنأقول ،هو ممكن، فألمر ليس بمستبعداف ،كالمه الذي ذكرنا

سىتفت  لهىا اف ،-صل  هللا عليىح وسىلم-في عهد رسول هللا "يعني من كثرته  "أن امرأة كاي  تهراق الدماا"
وفاااي  ،-علياااه الصاااالة والساااالم-يعناااي طلبااات منهاااا أن تساااتفتي النباااي  ،هاااااساااتفتت لهاااا بأمرهاااا إي  ا "أم سىىىلمة

هااي  ؟"أفااأدعال أطهاار  يااا رسااول هللا إنااي" ؟ا قالااتفااي الحاادي  الااذي قبلااه ماااذ ،الحاادي  السااابق هااي السااا لة
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أم  أمرتفاا ،ثاام نساايت ،أنهااا سااألت أوال   وأ ،لتتأكاادثاام سااألت  ،أم ساالمة أن تسااأل تماار أماام أنهااا تفيحالسااا لة، 
ت المقداد" وفاي بعاض طرقاه كنت رجم مذاء  فأمر " :ما تقدم في حدي  عليمثل ،خجلت أن تسأل ثانية ،سلمة

فاي مثام وعلاى كام حاال األمار ساهم  ،إذا كلاف أحاد يساأل فقاد ساأل ،مار أناه ساا مويطلق علاى اآل، أنه سأل
 هذا.
إلى  عىدد ))"الاالم الم األمار  "((لتيظىر)): فقىال -صىل  هللا عليىح وسىلم-ستفت  لهىا أم سىلمة رسىول هللا اف"

يعناي والصايام  "((فلتترك الصىالة ،الليالي وابيام التي كاي  تحيضهن من الشهر قا  أن يصياها الذ  أصااها
ثىىىم  ،فلتغتسىىى ))يعناااي تركتهاااا وراء  ،خلفااات تلاااك األياااام ((فلتغتسىىى  ذلىىىك  فىىىذذا خلفىىى))مااان الشاااهر  ذلاااكقااادر 

يااأتي الم األماار مااع  ؟ماااذاالااالم الم ؟ ءمااا فااي يااا أمعناادكم ياااء  ((ثىىم لتصىىلي))تشااد فرجهااا بثااوب  سىىتثفر((تل
  .[سورة يوسف (09)] {ويصبر ي}إنه من يتق ؟لإلشباع الياء :نقولأو  ؟الياء
 .إشباعهذا  "تنميألم يأتيك واألنباء "

إماا أن  غيار المعتاادة ال تخلاو ،ة للمعتاادةوهذا بالنساب ،في حدي  فاطمة هذا براويتيه دليم على العمم بالعادة
 ،تميااز الاادم :أي ؟التمييااز ؟ يعنااي بلغاات ساانيعنااي ممياازة ماااذا ،فااذن كاناات ممياازة ،غياار ممياازة تكااون ممياازة أو

تنظار  لام تكان معتاادة وال مميازةن إ ،لم تكن معتادة وكانت مميزة تعمم بالتمييزن إ ،عادتها من غيرهتميز دم 
ثام  ،يعناي عادتهاا قبام االستحاضاة سابعة أياام ،لكن إذا وجد معتادة مميزة في الوقت نفساه ،إلى عادة قريباتها

هام تجلاس  ،مناتن خمساة أياام ماثال  الادم األساود الوفاي كام شاهر يأتيهاا  ،االستحاضة ستة أشاهر ماثال   جاءتها
أو بعباارة أخارى هام  آخاروبأسالوب  ؟أو تجلاس هاذه الخمساة ،سبعة أيام باعتبار عادتهاا الساابقة وهاي معتاادة

 ؟المقدم العادة أو التمييز
 ، عار  فذناه أساود ي   ،ر إلاى لاون الادمظاوالن ،وجااء ماا يادل علاى اعتباار التميياز ،اآلن عندنا في الحدي  العادة

فياه عمام فالحادي   ،المساألة خالفياة باين أهام العلام ؟قدم العاادة أو التمييازالمفهم  ، عر  ي   وأ ،له را حةيعني 
 ،تعمام بالعاادة ،ساواء كانات مميازة أو ال ،وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحاد قولياه ،المعتادة بعادتها

 ،لعاادةاال يتغيار ف ن كانات غيار مميازة دمهااوا   ،ومذهب مالك وأص  قولي الشافعي أن المميزة تعمام باالتمييز
 ؟نعم

 ..طالب:.....
 ؟نعم ،استقرت عادتها اا تكرر ثالث  إذ يعني كالمبتد ة يعني كالمبتد ة؟
 طالب:.......

فاأن كانات معتاادة ومميازة فاي  ،ها إلاى نسااأو تارد  ،لاى العاادة أو التمييازتادل عكلها هو عندنا النصوص  ،ال
إن كانات مميازة دون عاادة  ،، إن كانات معتاادة فقاو دون تميياز تارد إلاى عادتهااصمالخال  يحالوقت نفسه ف

 ؟نعم ،إن كانت معتادة مميزة فالخال  ،ترد على التمييز
 طالب:.....
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 ،الادم فاي وقات الصاحة لون  ي تمييزف ،تمييزالالقوة في  ،يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادة ، الذيال
ال شاك أن هاذا أقاوى  ،وياأتي هاذا اللاون فاي أثنااء مادة االستحاضاة ،م لاه لاون معاينيعني قبم االستحاضة نع

الاذي فاي لفار  باين الادم ماا ا ،دتهاا تاأتي فاي الثلا  األولمدة شهر كامم عالألن جريان الدم  ؛من مسألة أيام
رد فيهاا التاي تايعناي لاوال وجاود هاذه النصاوص  ؟ير عن الدم الذي في الثل  الثانيالثل  األول إذا كان ال يتغ
أقااوى ماان  بااالتمييزفالااذي يتاارج  عناادي العماام  ،لكاان التمييااز شاابه يقااين ،األمااور الماارأة إلااى عادتهااا اختلطاات

 ؟نعم ،صوص صحيحة وصريحة في البابوالن ،عادتهالكن إذا لم يوجد تمييز ترد إلى  ،العمم بالعادة
 طالب:.....

 ،والمساألة مفترضاة فاي مستحاضاة ،أثنااء وقات العاادة تعاد إذا كانت في ،المسألة إذا انتهت عادتها فال تعتبر
  .كدرة يرد مسألة صفرة والال ف الدم جار  

 طالب:.....
كاناات التااي يعنااي الصاافرة والكاادرة  ،باسااتمرار الاادم جااار   ؟صاافرة وكاادرة تااأتيفااي استحاضااة  أمهااذا فااي حاايض 

المقصاود أنهاا  ؟مادة الحايض أو بعاد نهايتاه أثنااءهذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في  ،االستحاضةتأتيها قبم 
 هاام، قااول أم عطيااة ،الطهاار فالصاافرة والكاادرة حاايض إذا لاام تاار ،اعتبااار بصاافرة وال كاادرةإذا رأت الطهاار فااال 

لكن  ،وفيها الصفرة والكدرة ،نعم ،حيضقبم الطهر  ؟قبم الطهر أمالصفرة والكدرة بعد الطهر  كانت ترى هذه
وما بعاده غيار  ،ه معتبرفذذا وجد الطهر فما قبل ،ية الطهرؤ الحد الفاصم هو ر  ،ية الطهرؤ هذه الصفرة قبم ر 

 معتبر.
 "زييب اي  أاي سلمةوحدثيي عن مالك عن هشام ان عروة عن أايح عن "

اماارأة منااذ  ،يااأتي هنااا ذلااكومااا أشاابه  ،فااي النيااة ،فااي الوضااوء ،الوسااواس عنااد النساااء كمااا يحصاام فااي الطهااارة
، اأرى طهار   :تقاول ؟اطهر   أدري، ترين ال :تقول ،أنت ميزي  ،طيب ؟نه يزيد وينقصإ :تتصم وتقول وهي ،أيام
 ،أخشاى أكفار ألنهاا تقاول: ؛لكان ساببه الوساواس ،يعني امرأة معتادة مان سانين ،ما تدري  ؟نوع هذه الرؤية ماو 

ن  ؟بحاايض لايس أمهاام حايض  ،فقاوأناات تأكادي  كفار،هناا ماا  اكاان وا  سااألة فالم ،تصالي بعاد أن حاارام احيض 
أن  اماا ذكرناا ساابق  باد أن يتفقاه النسااء فاي هاذا البااب؛ ألناه مثل ال ،تحتاج إلى أن تتفقه النسااء فاي هاذا البااب

ا ،ماا يمكان االحتياا  فياه ،االحتيا  فيه صعب ن تركات الصاالة  ،اإن صالت فاي وقات العاادة ارتكبات محرم  وا 
 .في وقت الطهر فاألمر أعظم

اىن عىروة عىن أايىح عىن زييىب ايى  أاىي سىلمة أيهىا رأ  زييىب ايى  وحدثيي عىن مالىك عىن هشىام " :يقول
 ي.فكانت تغتسم وتصل ،وكانت تستحاض ،التي كانت تحت عبد الرحمن بن عو  "جح 
وكانات تحات زياد بان الحاار   ،-ارضاي هللا عنها-زينب التاي هاي أم الماؤمنين  ،ثال  ،مبتلياتجحش بنات 

ْيَها َوَطًرا  ْجَياَكَها{}َفَلمَّا َقَض  َزْيٌد م   ولم تكن في ياوم مان األياام تحات عباد الارحمن بان  [( سورة األحزاب73)] َزوَّ
إلااى  -صاالى هللا عليااه وساالم-النبااي  هفغياار  "باارة" :زينااب هااذه كااان اساامها ،الثانيااة أم حبيبااة ،هااذه واحاادة ،عااو 
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زيناب" ألن " :اسامها وال يبعاد أن يكاون  نياة،عبد الرحمن بان عاو " وهاذه كأم حبيبة هي زوج " ةالثاني ،""زينب
 طلحة بن عبيد هللا." وهي زوج حمنةوالثالثة " ،بالنسبة ألختها االسم الثاني طارئ 

 طالب:.......
 .وكلهن مبتليات باالستحاضة ،طلحة بن عبيد هللا ةلكنها بال شك زوج ،احتمال

تغتسىى  فكايىى   ،وكايىى  تسىىتحاض ،أيهىىا رأ  زييىىب ايىى  جحىى  التىىي كايىى  تحىى  عاىىد الىىرحمن اىىن عىىوا"
 ذهبت حيضتها تغتسم وتصلي. ،عادتهاأو إذا ذهب وقت  ،تيعني إذا ذهب "وتصلي
أن القعقىا  اىن هشىام وحدثيي عن مالك عن سمي مول  أاي بكر ان عاد الرحمن ان الحارث اىن " :ثم قال
 :فقىىال ؟كيىىف تغتسىى  المستحاضىىة ،مسىىيب يسىىألحالسىىلم أرسىىاله إلىى  سىىعيد اىىن أاىىن وزيىىد "الكناااني  "حكىىيم

تغتس  من طهر إلى  " فال تغتسم ذلكوما عدا  ،يعني إذا ذهبت عادتها اغتسلت "غتس  من طهر إل  طهرت"
يعني تغتسم مارة واحادة فاي  ،ةبالظاء المشابه "من ظهر إلى ظهر" :من الرواة من رواه ،بالمهملة طهر "طهر
 ،ال يلزمها أن تغتسام ذلكوما عدا  ،إذا ذهبت حيضتها اغتسلتيعني  ،نعم تغتسم من طهر إلى طهر ،اليوم

 ،ال يرقاىمان باه جارح  ،سلسام ريا  ماثال   ،كمن باه سلسام باول ،بم تتوضأ لكم صالة كغيرها ممن حدثه دا م
 .عند األكثر اعلى كم حال تتوضأ لكم صالة وجوب  

ة ر هاو أن مثام هاذه الطهااو  ،تقادمت ااشاارة إلياه وهاذا فارع عماا ،وال يجاب إال بحاد  ،ااساتحباب   :وقال بعضهم
بااام تباااي   ،ترفاااع الحاااد  علاااى أن هاااذا الطهاااارة ال بنااااء   اتتوضاااأ وجوب ااا :فمااان قاااال ؟أو مبيحاااة ةهااام هاااي رافعااا

هاذا ، حد  جدياد ،حد الوالوضوء ال يجب إال ب ،ترفع الحد الطهارة إن  :قال ،ااستحباب   :ومن قال ،الصالة
  ..."استثفر فذن غلاها الدم " اتغتسم وجوب   ،قول األكثر أحو 

 ......طالب:.
 نعم. ،لكم صالة

 طالب:.......
ثاام  ،أو تمييزهاا علاى ماا تقادم تغتسام ،إذا ذهاب وقتهاا ،اأماا االغتساال إذا ذهبات حيضاته ،لكام صاالةوضاوء 
 ؟نعم ،لكم صالةتتوضأ  ذلكبعد 

 طالب:.......
 صحاء.األمسألة الوضوء كغيرها من  أما ،يتجه الجمع :قيم ،هو لو قيم بوجوب االغتسال لكم صالة ،ال

سااحا هنااا يقااول أحمااد  اغتساالي لكاام )) :وقااد ورد فااي بعااض الروايااات ،إن اغتساالت لكاام فاارض فهااو أحااو  :وا 
  .ال بالغسمبالوضوء األمر  "لكم صالةتوض ي " :لكن الصواب ((صالة
: لىي  على  المستحاضىة إ  أن تغتسى  عىن هشىام اىن عىروة عىن أايىح أيىح قىاللىك اوحدثيي عىن م" :يقول
 "الةلكى  صى ذلىكثىم تتوضىأ بعىد " ؛ ألنه الماأمور باهاواحد   يعني عند انقضاء مدة حيضها غسال   "اواحدً  غساًل 
 عند مالك، مالك يرى أنه يرفع. اواستحباب   ،عند الجمهور اوجوب  
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 ،وبهاذا قاال الجمهاور "مالك: ابمر عيديا أن المستحاضة إذا صىل  أن لزوجهىا أن يصىياها قال يحي : قال"
منااع ألنااه لااو  ؛النفساااء ذلكوكا "الصااالة أعظاام ،لزوجهاا أن يصاايبها إذا صاالت" :عباااس وفاي البخاااري عاان اباان

دتها باألسابوع أو أقام مابخاال  الحاا ض التاي تنقضاي  ،مشقة لطول المدةمنها زوجها لحصم ضرر وعنت و 
 يتضرر.أو أكثر بقليم مثم هذا ال 

اوأقصااه عناد م ،ما يمسك النسااء الادم قصىالنفساء إذا بلغت أ ذلكوك أربعاون  :وقاال األكثار ،االاك ساتون يوم 
وكام علاى  ،مادة النفااس انقضااءيعناي بعاد  ،فذناه يصايبها زوجهاا ذلاكفاذن رأت الادم بعاد  ،المارج  وهو ،ايوم  

الجمهاااور فذناااه فاااي حكااام عناااد إذا رأت الااادم بعاااد األربعاااين  ،والجمهاااور علاااى األربعاااين ،، مالاااك الساااتينمذهباااه
 ستحاضة.ألنها في حكم الم ؛فذن لزوجها أن يصيبها ،لم يصاد  وقت عادة ما ،االستحاضة

وهىو أحىب مىا  ،: ابمر عيديا في المستحاضة على  حىديث هشىام اىن عىروة عىن أايىح: قال مالكقال يحي "
 .ثم تتوضأ لكم صالة ،إذا انقضت عادتها اواحد   يعني ليس عليها إال أن تغتسم غسال   "ذلكسمع  إلي في 

مان الصاحابيات وصام  -علياه الصاالة والساالم-لمستحاضاات فاي عهاد النباي بن حجر في فت  الباري عاد اا
وأساماء بناات  ،وأم سالمة ،وساودة باان زمعاة ،بناات أباي حبايش وفاطماة ،بنااات جحاش الاثال  :العادد إلاى عشار

الااثال ،  ،ثااال  بنااات جحااش :، عشااروأسااماء بناات مرثااد، وباديااة بناات غاايالن ،وسااهلة بناات سااهيم ،عماايس
وأساماء  ،-علياه الصاالة والساالم-يعناي ثاال  مان نسااء النباي  ،وأم سالمة ،وساودة ،نات أباي حبايشبوفاطمة 

 ،وساهلة بنات ساهيم ،-رضاي هللا عان الجمياع-ثام علاي  ،وكانات تحات جعفار ثام أباي بكارنعام  ،بنت عميس
 وبادية بنت غيالن، عشر. ،أسماء بنت مرثدو 

ولاو رفاع الحاد   ،ال يرفاع الحاد  ها التاي تتوضاأه، ووضاوؤ والطهااة هاذه مان حاد  ،هاو حاد حال على كم 
 آخر.لم تحم بحد   ما ،أن تتوضأ لكم صالة انه ال يلزمه: إلقلنا

 طالب:.......
 هام يانقض أو ،مان البادن ،لكان إذا خارج مان غيار المخارج السابيلين ،خرج من مخرجه نقض بال شك ذاهو إ

 يخرج من عر . وه ،هذا محم الخال  ؟ال ينقض
وعرفنااا أن مالااك ال ياارى وجااوب  ،وفااي زيااادة ،ن و  د  و  ،كمااا هااو معاارو  ،اسااابق   علااى كاام حااال ذكرنااا الخااال 

 .ااستحباب  لكم صالة  وتوض ي ،فعلى هذا يوجه كالمه ،ااستحباب   ذلكب ، إنما يستحء لكم صالةو الوض
 طالب:.......

 عليها وقت فأكثر ال بد أن تتوضأ.إذا مر أنه صود قالم
أن بنااات  ،الموطااأ فااي شاارح (الموعااب) :يااونس باان مغياا  فااي كتابااه عاان القاضااي :يقااول فااي تنااوير الحوالااك

جحاش كام بناات  ، نعامالصاغرى زيناب الوساطى، زيناب  ،زيناب الكبارى  ؛مانهن اسامها زيناب ةجحش كام واحاد
ماا ذكرناا إشاكال، مثل هفيا نعم هذا ماا ،وكنية األخرى أم حبيبة ،ولقب إحداهن حمنة ،سمها زينباواحدة منهن 
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ألن زيناب كاان  ؛فاال يمناع أن تكاون أم حبيباة اسامها زيناب ،لم يكن هذه التساميات موجاودة أنه حتى لو اسابق  
 .سمها برةا
 
 
 .سم

 هللا إليك. أحسن
 ما جاا في اول الصاي :باب

: أوتىي أيهىا قالى  -صىل  هللا عليىح وسىلم-ة عن أايح عن عائشة زوج الياي رو ان عهشام عن مالك عن 
بمىاا  -صل  هللا عليىح وسىلم-رسول هللا  فدعا ،بصاي فبال عل  ثوبح -صل  هللا عليح وسلم-رسول هللا 
 فأتبعح إياه.

ان شهاب عن عايدة ان عاد هللا ان عتبة ان مسعود عن أم قي  ايى  محصىية أيهىا أتى  اعن مالك عن 
فبىىال علىى   ،فأجلسىىح فىىي حجىىره -صىىل  هللا عليىىح وسىىلم-بىىاان لهىىا صىىغير لىىم يأكىى  الطعىىام إلىى  رسىىول هللا 

 بماا فيضحح ولم يغسلح. -صل  هللا عليح وسلم-فدعا رسول هللا  ،ثوبح
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 : ما جاا في اول الصايباب
 جاء في حكمه. أو ما ؟أي ما حكمه ،ع على صبيانمالصبي يج

ا أيهى -صل  هللا عليح وسلم-م ان عروة عن أايح عن عائشة زوج الياي احدثيي يحي  عن مالك عن هش"
الضمير يعاود علاى  ،فبال على ثوبه "بصاي فبال عل  ثوبح -صل  هللا عليح وسلم-: أوتي رسول هللا قال 
بان شاعبان وهاو ايقاول  ،نعامنفساه؟ أو ثاوب الصابي  -عليه الصاالة والساالم-ثوب النبي  ،في ثوبه ؟منثوب 

 ،لكاان هااذا قااول غريااب ،، ثااوب نفسااهعلااى ثوبااه : الضاامير يعااود علااى الصاابي، الصاابي بااالماان كبااار المالكيااة
 .-عليه الصالة والسالم-ى ثوب النبي والصواب أنه بال عل

وهااو  ،لاام يأكاام الطعااام :ويااأتي فااي الحاادي  الااذي يليااه "بصىىاي -صىىل  هللا عليىىح وسىىلم-أوتىىي رسىىول هللا "
 أتبعااه "فأتبعىىح إيىىاه -صىىل  هللا عليىىح وسىىلم-رسىىول هللا  فىىدعا ،علىى  ثوبىىح فبىىال"مااؤثر ال بااد منااه  وصااف
زاد  ،علياهيصابه  ،الباول الاذي علاى الثاوب المااء -صالى هللا علياه وسالم-أي أتبع رساول هللا  المثناة،كان بذس
 الحق التصري  بأنه نضحه ولم يغسله." وسيأتي في الحدي  ال"فأتبعه ولم يغسله :مسلم

سعود عىن مان شهاب عن عايد ان عاد هللا ان عتبة ان اوحدثيي عن مالك عن "يه يقول: الحدي  الذي يل
محصان الاذي بان وهي أخات عكاشاة  ،منةآسمها : اسهيليوقال ال ،: اسمها جذامةبن عبد البراقال  "أم قي 

: لام أقاف ابان حجاريقاول  "ان لهىا صىغيراأيهىا أتى  بى ،اي  محصن ابسىدية"اشتهر بحدي  السبعين األلاف 
والاادواء  ،ذي يحنااك بااهوالتماار الاا ،عاادا اللاابن الااذي يرتضااعه والمااراد بالطعااام مااا "لىىم يأكىى  الطعىىام"ساامه علااى ا
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، أو يلعاق عساام ،ال يغنياه عان اللابن ايسااير     اإذا كاان يعطاى ماع اللابن شاي ،ال يساتقم بااه ذلاك ماا عادا ،ونحاوه
 عليه الحدي  من حكم.فهو داخم فيما يدل  ،بنللكنه ال يغنيه عن ال ،ذلكأو ما أشبه  ،رص له تمريه
 هباه ليحنكا فاي بعاض الرواياات أناه جايء "فأجلسىح -هللا عليح وسلمصل  -إل  رسول هللا  ،لم يأك  الطعام"

أي ثاوب النباي  "ل على  ثوبىحافبى ،فىي حجىره" ؛ ألنه في يوم والدته ال يجلسفأجلسه يعني وضعه ،يوم والدته
 ؟نعم ،ابن شعبان من المالكيةسبق أن ذكرنا قول و  ،-عليه الصالة والسالم-

 طالب:.......
يعني لو اساتمر  ،صالةلالغسم والرش إنما يطالب به المكلف ل المقصود أن ؟الثوب إلى غسم الداعيما لكن 

 ؟يضر ماذاالصبي وثوبه نجس 
 بهذا أو ذاك.سواء قلنا  -عليه الصالة والسالم-على كم حال المقصود ثوب النبي 

؟ وهاو صابيةعندنا صبي هم تلحق به ال "بماا فيضحح ولم يغسلح -صل  هللا عليح وسلم-رسول هللا  فدعا"
 ،الصابيفاي الانص  ؟بيار بالصاغيرلحاق الكوهم ي   ؟األنثى بالذكرتلحق عني هم ي ؟صبي هم يلحق به الكبير

 والوصف لم يأكم الطعام المعتبر. ،روهو الذكر الصغي
ا -رضاي هللا عناه- صحي  عن علاي بذسنادوأخرج اامام أحمد وأصحاب السنن إال النسا ي  ينضا  : "امرفوع 

وصاححه  ،بن ماجهاأخرجه أحمد و  ،ة بنت الحار اب  ب  شاهد من حدي  ل   " ولهيغسم بول الجاريةو  ،بول الغالم
ا ،من حدي  أبي السم  عند أبي داود والنساا ي، بن خزيمة وغيرها  ،فاالفر  ثابات ،اوصاححه ابان خزيماة أيض 

 ى ثابت.يعني تنصيص على التفريق بين الذكر واألنث
ن قال بعضهم ،اوالوصف بكونه صبي   "لم يأكم الطعام" :يدل عليه قوله االتفريق بين الكبير والصغير أيض    :وا 

كاان  اذكار  الصاغير رش مان باول يا :ر إلى السن فقاالظومنهم من ن ،اصغير   كان أو اكر كبير  يرش من بول الذ  
 كور الذي لم يأكم الطعام.الصغير من الذ ،لكن النص وارد في الصبي من الذكور ،أو أنثى
والتحنيك حصم مناه  ،-عليه الصالة والسالم-النبي ليحنكه  جيء بههذا الصبي  ،يمةظي  فوا د عففي الحد

اا ،همليحاانك -عليااه الصااالة والسااالم-نبااي ليحضاار الصااحابة أوالدهاام ل ،اماارار   -عليااه الصااالة والسااالم- راح والش 
لكان  ،جام التبارك بهاممان أ ،الخيار والفضام مان أجام تحنايكهمألهام فيه مشروعية إحضار الصابيان  :يقولون 

علياه الصاالة -وهو النباي  ،البركةهللا فيه مثم هذا أو التبرك خاص بمن جعم  :أوال   ،هذا القول ليس بصحي 
 وما أشبه ذلك.عمر ل وأ ،ليحنكه من الصحابة أحضر ولده ألبي بكر مثال   اولذا ال يعر  أن أحد   ؛-والسالم

 ؟نعم الطبية يتواله من يتواله، الناحيةإن كان هذا التحكنيك ينفع الصبي من 
 طالب:.......

  .أهم الصالحفال يلزم أن يتواله  ،إال إذا كان من الناحية الطبية نافعليس بصحي   ،نعم
 طالب:.......

 .-عليه الصالة والسالم-خاص بالنبي  يلزم إن كان القصد به التبرك فهو ما ،ال
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ا ،بالصاغار والتواضاع والرفاق ،فيه الندب إلى حسن المعاشارة كماا  ،الفار  باين باول الغاالم والجارياة اوفياه أيض 
 ، وهاو قاول علايوفاي المساألة أقاوال أصاحها ماا ذكار ،ويغسام مان باول الجارياة ،ذكرنا فيرش مان باول الغاالم

سحا  وغيرهم  الشافعية. دوهو المصح  المرج  عن ،وعطاء والحسن والزهري وأحمد وا 
يعناي ملحا   ،وحكاي عان مالاك والشاافعي ،باه قاال األوزاعايو  ،واألنثاى يعني في الذكر ،والثاني النض  فيهما
يعنااي ماان خااالل  ،وفيهااا التفريااق بااين الااذكر واألنثااى ،ر عاان النصااوص التااي ذكرناهاااظااهااذا القااول بغااض الن

كاأنهم شاموا مان هاذه العلاة أن الطعاام لاه أثار  "لام يأكام الطعاام"وفيهاا التنصايص علاى العلاة  ،نصوص الباب
ذا كان التخفيف الوارد في الحدي  من أثر الطعام فال فر  بين الذكر واألنثىو  ،في البول إذا كان هذا  ،نعم ،ا 

لكان النصاوص التاي ساقناها مان  ،إذا لم تأكم الطعاام ،األنثى مثله االتخفيف بسبب الطعام لم يأكم الطعام إذ  
وهاي كلهاا  ،ين الاذكر واألنثاىالسام  كلهاا تفار  باالنص باو لبابة بنت الحار  و  -رضي هللا عنه-حدي  علي 
 مصححة. 

 . المعرو  عند المالكيةهو و  ،ل الحنفيةوبه قا ،: هما سواء في وجوب الغسموالقول الثال 
لجاريااة وأماار بغسام ا ،فاي بااول إذا كاان لاام يأكام الطعاام جاااءت رخصاةقاد  :قااال محماد بان الحساان :يقاولهناا 

 .أحب إلينا اوغسلهما جميع  
اا :يقااول ،وبااه قااال الحنفيااة ،جااوب الغساامهمااا سااواء فااي و  :الثالاا  وهااو قااول أبااي  ،أحااب إلينااا اوغساالهما جميع 

 وهو قول أبي حنفية. ؟نعم ،نقيهنحتى  نتبعه إياه غسال   ،أخذنوبهذا حنيفة، قالوا: 
ل اإلااى أقااو ولساانا بحاجااة  ،صااريحةو  صااحيحةفالنصااوص  ،علااى كاام حااال إذا جاااء نهاار هللا بطاام نهاار معقاام

 لاارأي أو ،مجاارد قااول مرجااوحطاااول علاايهم ليعنااي ال أحااد يت ،هااؤالء أ مااة كبااارأن  مااع ،تخااالف هااذا النصااوص
ن  ،هدون إن أصابوا فلهم أجرانهم أ مة مجت ،رأوه  أخط وا فلهم أجر واحد.وا 

مااا ياادل علااى  ذلااكهاام فااي  ،جاااء ماان النصااوص فااي التخفيااف فااي تطهيااره كونااه ينضاا  مااا بااول الصاابي مااع
 وال يفهاام ماان حااديثي ،هااا النضاا  كالمااذييكفااي في ،نجاسااة مخففااة لكنهااا ،هااو نجااس علااى كاام حااال ؟طهارتااه

النفوس تتعلق بالصبي أكثر أن وسبب التفريق بين بول الصبي وبول الصبية ما ذكره بعضهم  ،الباب طهارته
ن باول الصابي : إومانهم مان قاال ،هذا قول ،ويشق التحرز من بوله ،فيكثر حمم الصبي ،الصبيةبمن تعلقها 

علاى و  ،غساله متيسارف ،واحاد هبينما بول الصبية ال ينتشر موضع ،غسم جميع الثوب من أجلهويشق  ،ينتشر
 "يارش مان باول الغاالم"التصاري  باه وجااء الارش، ، النض  أصاله بالنص والعبرة ،كم حال هذه علم مستنبطة

 .نعم
 أحسن هللا إليك 
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 وغيره اما جاا في الاول قائمً  :ببا
فصىاح اليىا  بىح  ،: دخى  أعرااىي المسىجد فكشىف عىن فرجىح لياىولالأيح قىعن مالك عن يحي  ان سعيد 

-ثىم أمىر رسىول هللا  ،فتركىوه فبىال ((اتركوه)): -صل  هللا عليح وسلم-فقال رسول هللا  ،حت  عال الصو 
 المكان. ذلكاذيوب من ماا فصب عل   -صل  هللا عليح وسلم

 .ان عمر ياول قائمً أي  عاد هللا ار  :عن مالك عن عاد هللا ان دييار أيح قال
كىايوا  الغيىي أن بعىض مىن مضى  :فقىال ؟ه  جاا فيح أثر ،والغائطمن الاول مالك عن غس  الفرج وسئ  
 .وأيا أحب أن أغس  الفرج من الاول ،من الغائط ن يتوضؤو
  :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 وغيره اما جاا في الاول قائمً  :باب
هاو  :اختلاف فاي أسامه فقيام ": دخى  أعرااىيبيصىار  أيىح قىاليحي  ان سعيد اعن مالك عن   يحيحدثيي "

عليااه الصااالة -ي قااال للنبااي يعنااي الااذ ،رأس الخااوارج ،الخويصاارة التميماايذو  :وقياام ،ذو الخويصاارة اليماااني
وعلاى كام حاال هاي أقاوال،  ،قارع بان حاابساأل :وقيام ،هو عييناة بان حصان :قال بعضهم، و : اعدل-والسالم
 عليه. استر   ،أولى اهم  بمع أن بقا ه م ،يمكن تفسير المبهم بها التي اآلثارت بعض وجاء
ثام قاال:  ،أناه دخام المساجد فصالى :بن عييناة فاي أولاهاطريق من هذا األعرابي روى الترمذي  "دخ  أعرااي"

 فلام ((احجارت واساع  تلقاد )) :-علياه الصاالة والساالم-فقاال النباي  ،اوال ترحم معناا أحاد   ،االلهم ارحمني ومحمد  
 ،االلهام ارحمناي ومحماد  : قاال ثام قاال ماا ،دخم صالى اية تدل على أنه لماهذه الرو  ،يلب  أن بال في المسجد

" أن يكاون االلهام ارحمناي ومحماد   :قولاهللكان المناساب  ،هاذه الراوياة ،يلبا  أن بااللام ثم  ،وكم هذا قبم البول
 ،مااا قااام إليااه الصااحابة وكااادوا أن يهمااوا بااهل ،المناسااب أن يكااون بعااد البااول ،بعااد البااول ؟بعااده أمقباام البااول 

 ،االلهم ارحمني ومحمد  : يناسب أن يقول ،اتركوه ،دعوه ،يقول: دعوه -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،هو وزجر 
ن كان المعنى واض . ،رد التوجيهلكن راوية الترمذي على كم حال هي مقدمة على مج  وا 

ا "فصاح اليا  بىح ،فكشف عن فرجح لياول ،دخ  أعرااي المسجد" ألن  ؟هاذا الرجام اقاعاد   أو اهام باال قا م 
  .داللة صريحة فيهالحدي  ليس  ،اباب ما جاء في البول قا م   :الترجمة

 طالب:.......
ثم  ،يعني لو كان دخم فجلس ،دخم فكشف ،طيب فكشف يعني العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب ،فكشف
يعني العطف بالفاء يشام  ،كذاو يجلس  نفرصة في وقت ل  هني فييع ،ثم كشف :يعني لو قيم ،واض  ،كشف
ن كان ليس بصري -منه  : ثام كشاف عرفناا أناه صاار لكان لاو قاال ،ا تقتضي التعقيابألنه ؛اأنه بال قا م   -وا 

 .في مدة بعد دخوله
 ،ال فياهوال إشاك ،-علياه الصاالة والساالم-مان فعلاه  ،حدي  حذيفة عند السابعة اعلى كم حال في البول قا م  

 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي ذكره 
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 ،زجاره النااسف :وفاي راوياة ،ارتفاع "الصىو  حت  عىال -له ازجر  -بح فصاح اليا   ،فكشف عن فرجح لياول"
: -صااالى هللا علياااه وسااالم-فقاااال رساااول هللا  ،وشاااددوا علياااه ،يعناااي تنااااولوه باااالكالم "فتناولاااه النااااس" :وأخااارى 

 :-عليااه الصااالة والسااالم- هلقولاا امتثاااال  واشااترك الجميااع فااي اانكااار عليااه  ،ار  ال شااك أنااه فعاام منكاا ((اتركاوه))
أنكر عليهم لما يترتب علاى هاذا اانكاار  ،أنهم أنكرواأنكر عليهم  يعني ما ((فليغيره بيده امن رأي منكم منكر  ))

ال يعنااي لاا  ،يباول ي اتركااوهيعناا "((اتركىىوه)): -صىىل  هللا عليىىح وسىىلم-فقىىال رسىىول هللا "مان منكاار أعظام منااه 
وقاد يغلباه الباول قبام الخاروج مان المساجد فياودي إلاى انتشاار  ،كبيار يحصام لاه ضارريؤدي قطاع الباول إلاى 

صىل  هللا -ثىم أمىر رسىول هللا "البول  أكمميعني  "فبال في المسجد ،فتركوه"اتركوه  ،وتوسع رقعتها ،النجاسة
 ))اتركاوه(( :لافقا ،ح النااس باه حتاى عاال الصاوتفصاا ،فكشاف عان فرجاه ليباول :اآلن العباارة "-عليح وسلم

 لى هللا عليااهصاا-فقااال النبااي  ،أدركااوه قباام أن يبااول ،نااه لاام يباام بعاادأاهر هااذه الساايا  ظاايعااين  ،فبااال ،فتركااوه
ألنه لو لام يباشار  ؛الروايات األخرى تدل على أنهم أنكروا عليه بعد أن باشر البول لكن ،اتركوه يبول :-وسلم

أماا  ،ركلكن لما باشر الباول يتا ،نعم ليس فيه أثر مترتب على اانكار ،مترتب على اانكار في أثر البول ما
 ؟نعم ،قبم أن يباشر ال يترك

 طالب:.......
 ،باشاار البااول ،ياااتاكمااا فااي بعااض الرو  ،اانكااار منصااب علااى أنااه بااال فااي المسااجد ،هااو ماان أجاام العااورة مااا
ملا  مان الماااء دلاو  "اىذيوب"انتهاى الرجام ماان بولاه لماا  "-صىىل  هللا عليىح وسىلم-ثىم أمىر سىول هللا  ،فبىال"
ولىم  ،إيمىا بعثىتم ميسىرين)) :-عليح الصالة والسالم-ثم قال  ،المكان ذلكعل  " فاأهريق :وفي رواية "فصب"

نكااار المنكاار واجااب ،امنكاار  األماار أنكااروا  يعنااي فااي بااادئ ،ءوا بشاايءجااا هاام مااا "((تبعثىىوا معسىىرين لكاان  ،وا 
إنكاار المنكار وهاذه قاعادة  ،اتجاه األمار بتركاه ،لمترتب على هذا اانكاار مان منكار أعظام مناهعتبار األثر ااب

هاذا هااو  ،اساتطاعة اانكااار باللساانعادم بالقلااب ماع  أو ،أو باللساان ماع عادمها ،بالياد ماع االسااتطاعة واجاب
مترتااب الاألثار  عاااد علاى حسااب لكان إذا كااان يترتاب علااى هاذا اانكاار منكاار أعظام منااه فذناه حين اذ  ، األصام
إذا كاان ينكار المنكار بياده باأعظم  على حسب األثر المترتب علياه، ،ريمقد يصم إلى درجة التح اأحيان   ،عليه

إذا  ،ذلاكال يجاوز لاه  ،أكثار مماا يساتحق الكن ضربه ضرب   ،امحرم   اشخص فعم منكر   ،مما يستحقه المرتكب
 ال يجوز. اأيض   رهر وغيللمنك   ر المترتب على اانكار متعد  كان الضر 

ااااألثااار المترتاااب علاااى اانكاااار الو إذا كاااان الضااارر  عزيماااة فالمساااألة دا ااارة باااين  ،لمنكااارل ،لشاااخص نفساااهل ازم 
ن ارتكب العزيمة فاألمر إليه. ،ردام يوجد ضر  ما ،له أن يترخص ،ورخصة  وا 

والخبار مرسام  ، زاناهإال ءشايفاي والرفق ما دخام  ،فالرفق الرفق بعثوا معسرين((، ولم تميسرينفذيما بعثتم ))
 ،قصاة لام يشااهدها ياروي ويحياى بان ساعيد  ،عان يحياى بان ساعيد ي و ألناه يار  ؛-رحماه هللا تعاالى-عناد ااماام 

 ،نعام ؟اسامه ماا عبدان ،عبد هللاعن  ،عبدانمن طريق  -رحمه هللا تعالى-وهو موصول عند اامام البخاري 
 ابن المبارك.هللا  عن عبد ،عثمان العتكيعبد هللا بن 
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اورواه  "يى  اىن مالىكأ : سىمع قال ،أخاريي يحي  ان سعيد" :قاال مان طرياق خالاد وساليمان بان باالل  اأيض 
رتكاااب ا :وفااي الحادي  ،فالحاد  صاحي  ،مخاارج وموصاول ماان طار  عناد اامااام البخااري وغيااره ،عان يحياى

ألنه مجرد ماا  لمانع؛ل اوفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوا ،ينتحلالمص أعظمصيم حوت ،أخف الضررين
 إزالة المفسدة عند زوال المانع. وهنا مبادرة إلى ،انتهى صبوا عليه الماء

مجارد ماا يصاب عليهاا المااء  ،وال نقام تربتهاا ،ال يشاتر  حفار األرض وأناه ،تعياين المااء ازالاة النجاساةوفيه 
ناه بمجارد صاب : إناالاساتها لقيعناي لاو قيام بنج ،وفيه أن غسالة النجاساة الواقعاة علاى األرض طااهرة ،يطهر

إذا  ،وتعليمه ماا يلزماه مان غيار تعنياف ،وفيه الرفق بالجاهم ،الغسالة طاهرةلكن  ،الماء تتوسع رقعة النجاسة
ذا عاار  أنااه فعاام  ،لاام يكاان فعلااه علااى جهااة العناااد وااصاارار صاارار فذنااه يعاقااب واا دعناااعلااى جهااة ال ذلااكوا 

 العقاب المناسب.
وقااد ماار عليهااا  ،كلهااا مفتوحااة -نسااأل هللا السااالمة والعافيااة-لمساااجد المصاااحف يعنااي وجااد فااي مسااجد ماان ا

علااى كاام حااال إذا حقااق  ،الاايس ماان هااذا النااوع أبااد   ،ال ؟مثاام هااذا يرفااق بالجاهاام :نقااولشااخص وبااال عليهااا، 
 .لهوالشرع لن يضيق بالحكم المناسب  ،يلقى الجزاء المناسب -هللا المستعان-وعر  القصد والهد   ،معه
 الب:.......ط

 ألنه يتشرب أكثر. جاد يكرر عليه صب الماء ويفرك؛والس ،األصم التراب
ااوفيااه  ،وحساان خلقااه -صاالى هللا عليااه وساالم-النبااي  فيااه رأفااة كر وأنهااا أنمااا بنياات للااذ ،تعظاايم المساااجد اأيض 
 عن األقذار. اوتنزيهه ،والصالة
ألن مذهباه  "ايى  عاىد هللا اىن عمىر ياىول قائًمى: رألك عن عاد هللا اىن دييىار أيىح قىالوحدثيي عن ما": يقاول
 .بن سيرين والنخعي وأحمداقال أبوه وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب و  ذلكوب ،كراهةبال  ذلكجواز 

ستدل باه أهام ا ،اإلى سباطة قوم فبال قا م   انتهى -عليه الصالة والسالم-حدي  حذيفة عند السبعة أن النبي 
اا لاا ال  ؛ال بااد أن يسااتتر ،، شااريطة أن يسااتتر ويااأمن الرشاااش أال يرتااد إليااه بولااهاالعلاام علااى جااواز البااول قا م 
 .افذذا تحقق الشرطان جاز البول قا م   ،وال بد أن يأمن الرشاش ،تنكشف عورته أمام الناس

 طالب:.......
اوكرهاه تن ،لعلاملكان حذيفاة رأى وحفا  قصاة معروفاة عناد أهام ا ولو فرض ثبوته عنها هذا حسب علمها،  ازيه 

يصاال   امكان اا -عليااه الصااالة والسااالم-وأجااابوا عاان حاادي  حذيفااة أنااه لاام يجااد  ،، كراهااة تنزيااهأكثاار العلماااء
 للقعود.

البول بان العارب تستشافي : إومانهم مان يقاول ،مأبضه بااطن الركباة: إن هذا سببه وجع كان في وبعضهم قال
 ،فاال داعاي للتضاييق ،ناص فاي الجاواز والحادي  ،علاى كام حاال هاذه علام مساتنبطةمن وجع الصالب،  اقا م  

علياه -لكان فعلاه  ،نعام ،وال رشااش ،هويغلاب علاى الظان أناه ماا يرتاد إلياه بولا ،وما في شك أن الجلوس أستر
 أن يكون غيره أكمم منه وأفضم. لبيان الجواز ا   وال يمنع أنه إذا فعم شي ،لبيان الجواز -الصالة والسالم
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يعناي لاو وجاه هاذا الساؤال  "؟فىرج مىن الاىول والغىائط هى  جىاا فيىح أثىرمالك عن غس  الوسئ  : قال يحي "
أصاغر سا م لاو  ،صاحب سانة وأثار ،متبوع إمام ،دار الهجرةإمام  ،أن مالك نجم السنن ،االبتدا يلطالب في 

-ومااذا قاال مالاك  ؟ماذا يقاول ؟عن غسم الفرج من البول والغا و هم جاء فيه أثر :طالب العلم هذا السؤال
الغيىي أن "أي شايء؟ علاى  ؟يادل مااذا "ن من الغىائطوكايوا يتوضؤ مض  الغيي أن بعض من " ؟-هللا رحماه
ن جاز في  "امن الاول أيًض الفرج وأيا أحب أن أغس   ،ن من الغائطومض  كايوا يتوضؤ من بعض  يعني وا 
 ،عااين مسااألةعاان أربساا م حفاا  عنااه أنااه  ،عبااارة تاادل علااى تمااام الااورع ،تاادل علااى ورع عبااارةيعنااي  ،الحجاار

، مالااك إمااام دار مالااك :والسااا م يقااول لااه ،ال أعلاام :وقااال فااي الباااقيجاااب عاان أربااع أو ثمااان أكثاار مااا قياام، وأ
 : ال أدري.ن مالك يقول: إهمل إلى العرا  وقم اذهب :قال، من بعيد وقد جاءه ،الهجرة
 نعم. ،وهللا المستعان ،ال أدري  :ويستكبر أن يقول يستنكفطالب وصغارهم الوآحاد 

 أحسن هللا إليك.
 جاا في السواك ما :باب

قىىال فىىي جمعىىة مىىن  -صىىل  هللا عليىىح وسىىلم-اىىن السىىباق أن رسىىول هللا ااىىن شىىهاب عىىن اعىىن مالىىك عىىن 
ضىره أن يمى  ومن كىان عيىده طيىب فىال ي ،اغتسلواف ايا معشر المسلمين إن هذا يوم جعلح هللا عيدً )): الجمع
 وعليكم بالسواك((. ،ميح

 لىو  أن)): قىال -صل  هللا عليىح وسىلم-أاي الزياد عن ابعرج عن أاي هريرة أن رسول هللا  عن مالك عن
 أشق عل  أمتي بمرتهم بالسواك((.

ميد ان عاد الر  يشىق على   لو  أن": حمن ان عوا عن أاي هريرة أيح قالعن مالك عن اان شهاب عن حا
 ."ك  وضوا أمتح بمرهم بالسواك مع

 : -هللا تعالىرحمه -يقول المؤلف 
  في السواك جاا ما :باب
أو مان  ،مشاتق مان سااك إذا دلاك ،وأنكاره األزهاري  ،مؤنا  :وقيم ،مذكر ،واك بكسر السين على األفص والس   
ااويطلاق  ،ويطلاق علاى الفعام الاذي هاو التساوك ،يعناي مان الهازال تتمايام ،جااءت اابام تتسااوك :قاولهم  اأيض 

وك، بواو واحدة، مضموملسعلى اآللة التي هي العود وجمع ا  .واك: س 
عبياد بان السابا  المادني مان ثقاات  "حدثيي عىن يحيى  عىن مالىك عىن ااىن شىهاب عىن ااىن السىباق" :يقاول

م عااة بضاام الماايم "قىىال فىىي يىىوم جمعىىة -صىىل  هللا عليىىح وسىىلم-أن رسىىول هللا "التااابعين   ،لغااة الحجااازيين ،ج 
سااكانها ل ،جم عااة كهماازة ولماازة ،لغااة تماايم وفتحهااا   }إ َذا ياىىود   ،إسااكانها ،وبهااا قااراء األعمااش ،لغااة عقياام ،غااةوا 

اَلة  م ن َيْوم  اْلجام  .[( سورة الجمعة0)] َعة {ل لصَّ
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المعشار الطا فاة الاذين يشاملهم وصاف  ((يا معشر المسىلمين))الجمع جمع جمعة  "في يوم جمعة من الجمع"
يشاااملهم  لمون المسااا ((ا معشااار المسااالمينيااا))وهكاااذا  ،والنسااااء معشااار ،والشااايوع معشااار ،الشاااباب معشااار ،واحاااد

 .الجز يةوصا  األإلى نظرنا معاشر إذا  اأيض  وهم  ،معشرواحدهم  ،وصف وهو ااسالم
لاو عليناا  :ولما قال اليهودي ((غتسلوااف))يعني لهذه األمة  ((ايا معشر المسلمين إن هذا يوم جعلح هللا عيدً ))

ْم{ }اْلَيىْومَ  :قولاه تعلاىيعني  ،نزلت هذه اآلية يىَيكا تخاذنا الياوم الاذي نزلات فياه ال [( ساورة الما ادة7)] َأْكَمْلى ا َلكاىْم د 
وهااو عيااد  ،نزلاات يااوم جمعااة ؟وأياان نزلاات ؟قااد علماات متااى نزلاات ؟-رضااي هللا عنااه-فماااذا قااال عماار ، اعيااد  

ياوم باين باين أهام العلام فاي المفاضالة بيناه و خاال   ،ويوم الجمعة شأنه عظيم في ااساالم ،بالنسبة للمسلمين
 .اما نرى فرق   ،بين يوم الجمعة ويوم السبت اتجد فرق   بعض طالب العلم ال ذلكبما في عموم الناس  ،عرفة
يااوم الجمعااة  غساام)) :ويؤيااده حاادي  ،واألماار األصاام فيااه الوجااوب ((غتسىىلوااف اإن هىىذا يىىوم جعلىىح هللا عيىىدً ))

 .((واجب على كم محتلم
 ،العلاام علااى أن الغساام يااوم الجمعااة ساانةأهاام جماااهير  ،أنااه ساانة وبهااذا قااال بعااض العلماااء والجماااهير علااى

ا ((ومان اغتسام فالغسام أفضام ،))من توضأ يوم الجمعاة فبهاا ونعمات :لحدي  ؛ندبلواألمر فيه ل صانيع  اوأيض 
اقتصار علاى الوضاوء ولام  وذكار أناه ،يخطاب -رضي هللا عناه-حينما دخم وعمر  -رضي هللا عنه-عثمان 

 ينكر عليه.
حقاك  :تقاول ماا، يعناي مثلمحمول عناد الجمهاور إلاى أناه متأكاد ((غسم الجمعة واجب)) :ه في الحدي قول اإذ  

وال شااك أن  ،تمفهااو متحاا ،ولاايس معنااى أنااك تااأثم بتركااه ،تقااول كااذا اأحيان اا ،ك علااي فاارض، رضاااؤ واجااب علااي
االصااطالح ، يعناي العرفيااة االصاطالحاتأو بعااض األلفاال الشارعية مااع  ،هنااك اخاتال  بااين االصاطالحات

ناد عاماة أهام العلام ال الشارعي ع ااطاال فاي  ،عند أهم العلام العار  الخااص عنادهم أن الواجاب ياأثم لتركاه
 .يأثم لتركه

: ويقاول الحنفياة ،زكاة الفطر مان رمضاان -صلى هللا عليه وسلم-: فرض رسول هللا ابن عمريعني لما يقول 
فاااي أباااواب  ،يأتياااك ساااؤال فاااي االمتحاااان فاااي الفقاااهيعناااي لماااا  ؟عنااااد هاااذا :، نقاااولزكااااة الفطااار ليسااات بفااارض

 أتيويا ..المفلاس مان ياأتي بأعماال أمثاال الجباال :وتأتي ورقاة ااجاباة ،عر  المفلس :ويقول لك ،عامالتمال
ويقااول  ،المفلاس كااذا :يقااولالرساول  ،ن المادرس ضااال: إنقااولهام  ؟نقااول مااذا، ، صاافرخطاأ :المادرس ويقااول

 :الرسااول يقااول، هااذا عناااديظاان ألن بعااض الناااس  ؛ماان البسااو ءإلااى شاايألن المسااالة تحتاااج  ،نعاام ؟خطااأ
، -صالى هللا علياه وسالم-فارض رساول هللا  :ابن عمر يقول ؟معنا هذا ما ؟و بواجبا هم :وأنت تقول ،واجب

 هو بفرض. ماوالحنفية يقولون: 
منصااوص عليااه وهااو  ؟تقااول ماااذا ،ى فااي يااوم ماان األيااام جماام أصاافرأر  قساام أنااه ماااأ ،قااال شااخص يعنااي لااو

ىىْفٌر{؟ ماااذاب َماَلىىٌ  صا ىىحا ج  حقااا ق  ،نعاام الحقااا ق تختلااف ؟تقااول ماااذا ،نعاام فااي القاارآن [( سااورة المرسااالت77)] }َكَأيَّ
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وااطاال  الشارعي  ،قاد يكاون ااطاال  اللغاوي غيار ااطاال  العرفاي ،وحقاا ق لغوياة ،حقا ق شرعيةو  ،عرفية
 لغوي وهكذا.غير ااطال  ال
غسام )) :الرساول يقاول ، يعناي اانساانال نقاع فاي حارجلا  ؛نضع هاذه علاى بالناا ،ه من هذهالمقصود أننا ننتب
 ،وورع ماامعلاام وعاأل مااة أهاام يعنااي  ؟معنااى هااذا الكااالم مااا ؟!هااو بواجااب مااا :تقااولوأناات  ((الجمعااة واجااب

عند شرعي ال يقتضي مطابقته مع االصطالح العرفي  إطال واجب هذا  ،الحدي  اوعرفوا ما خفي عليهم هذ
 .هناال يلزم أن يأثم  ،بتاركهيعني أهم العلم اصطالحهم أن الواجب يأثم  ،أهم العلم

 ،والطياب فاي الجمعاة والعياد سانة عناد الجمهاور ((ومن كان عيده طيىب فىال يضىره أن يمى  ميىح ،غتسلوااف))
 .-رضي هللا عنه-وأوجبه أبو هريرة 

ال  ،لتأكاد االساتحباب ؛الزماوه :أي ((وعليكم بالسىواك))  غماز -رحماه هللا تعاالى-ابان حجار و فلايس بواجاب، وا 
 وما جاء من معناه مما يدل على وجوب السواك. ،هذا الحدي 

-رسىول هللا  أن"مان ثقاات التاابعين  ،عيوهاو تااب ،دي  كما تارون عناد ااماام مالاك عان ابان السابا حهذا ال
 ابن ماجه.مرسم وصله  "قال -صل  هللا عليح وسلم

: حدثنا علي بن غراب عن صال  بن أبي األخضر عن قال ،حدثنا عمار بن خالد الواسطي: ابن ماجهيقول 
 ،قاال -صلى هللا علياه وسالم-أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-بن عباس االزهري عن عبيد بن السبا  عن 

حاال هاو ضاعيف بسابب علاى كام  ،وبقياة رجالاه ثقاات ،وفي إسناده صال  بن أبي األخضر ضاعفه الجمهاور
 .األخضرأبي ال  بن ص
: قىال -صىل  هللا عليىح وسىلم-عن أاي الزياد عن ابعرج عن أاي هريرة أن رسىول هللا وحدثيي عن مالك "
و مخارج فاي البخااري وها ((مع كم صاالة)) :تمامه عند البخاري  "((لو  أن أشق عل  أمتي بمرتهم بالسواك))

 من طريق عبد هللا بن يوسف.
يشىق لىو  أن ": قالشهاب عن حميد ان عاد الرحمن ان عوا عن أاي هريرة وحدثيي عن مالك عن اان "

 " نعم.مرهمآل" "ك  وضوا عل  أمتح بمرتهم بالسواك مع
كسااابقه  ((لااوال أن أشااق علااى أمتااي)) :هااو أصاام الحاادي  المرفااوع هااذا ماان كااالم أبااي هرياارة الحاادي  المرفااوع

والوضوء عند أحماد  ،الصالة في الصحيحينو  ،لصالةجاء الوضوء وجاء ا ((ألمرتهم بالسواك مع كم وضوء))
اامن طريق مالك عان  اأيض   امرفوع    ،خزيماة والبيهقاي عناد ابان ،ابان شاهاب عان حمياد عان أباي هريارة مرفوع 

 نه في الصحيحين.أل ؛وأص  منه الذي قبله ،فيه إشكال ما ،هو حدي  صحي 
، واألمار الممتناع هاو امتنع األمر لوجود المشقةف ،ودحر  امتناع لوج (لوال) ال أن أشق((لو )) :والحدي  بلفظة

ال فأمر االستحباب با  ،الوجوبأمر  الحادي  ": يقاول -رحماه هللا تعاالى-وااماام الشاافعي  ،ودال له كثيارة ،وا 
لااى القااول  "شااق علاايهم أو لاام يشااق ،ألماارهم بااه األنااه لااو كااان واجب اا ؛فيااه دلياام علااى أن السااواك لاايس بواجااب وا 

.. الشايخ أباو حاماد وتبعاه المااوردي كاىلكن ح ،بم ادعى بعضهم فيه ااجماع ،ار أكثر العلمبعدم وجوبه ص
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يعناي قبام الغزالاي بخماس أربعما ة وخمساين،  ؟سنة كم متوفى؟ الماوردي عهبتمن أبو حامد هذا؟ والماوردي ي
 ،ةجب لكم صالاو و : هالماوردي عن إسحا  بن راهويه قالوتبعه  ،ااسفرا ينينعم أبو حامد  ،وخمسين سنة

 بطلت صالته. افمن تركه عامد  
واحاتج مان  ،، يعناي ياأثم تاركاه وال أثار فاي تركاه علاى الصاالة: هو واجب لكان لايس بشار ود أنه قالوعن دا

الباب،  يعني حدي  ((عليكم بالسواك)) :وفي الموطأ ((تسوكوا)) :بن ماجهافعند  ،قال بوجوبه بورود األمر به
داللاة علاى أن الساواك  "ال أن يشاقو"لاو  ((لاوال أن اشاق)) :فحادي  البااب ،منهاا ءثبت شايوال ي :قال ابن حجر
ألناه امتناع  ؛من أظهر األدلة على أن األصام فاي األمار الوجاوب -حدي  الباب-وهو الحدي   ،ليس بواجب

أماار فااالمنفي فااي الحاادي  هااو  ،االسااتحباب ثبااوت أماارمااع نفااي األماار بالحاادي  ، لمشااقةلوجااود اأماار الوجااوب 
يَن ياَخىال فاوَن َعىْن َأْمىر ه   :-جم وعال-قوله  مع ،دل على أن األصم في األمر الوجوبف ،الوجوب }َفْلَيْحَذر  الَّذ 

ْم َعَذاٌب َأل ىيٌم{ يَاها ْم ف ْتَيٌة َأْو ياص  يَاها ويتأكاد عناد الصاالة  ،والساواك سانة فاي كام وقات [( ساورة الناااور37)] َأن تاص 
ولضاعف ماا ورد  ؛وال يمنع منه الصاا م ولاو بعاد الازوال لعماوم األدلاة ،وتغير الفم ،النوموالقيام من  ،والوضوء

 .ذلكفي 
 

 .محمد عبدك ورسولكعلى وبارك وسلم  اللهم صم


